
Avonturenruimte  
in de speeltuin

Bewegen. Ervaren. Leren.
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Het moderne en eigentijdse ontwerp wordt afgemeten aan een breed 
scala aan functies. Langdurige tijd in de school vraagt om ontwerpen op 
het schoolplein die voldoen aan de wensen, behoeften en interesses van 
alle gebruikers; leerkrachten, ouders en de huidige educatieve inhoud. 
De school als leefwereld biedt tal van mogelijkheden om het sociale 
aspect van duurzaamheid bij sociale ontwikkeling te begeleiden en direct 
te implementeren

We ontwikkelen en bouwen speeltoestellen die – geïntegreerd in 
educatieve bewegingsconcepten – helpen om het potentieel van 
deze speeltuin op deze aspecten te benutten en leerlingen aan 
te moedigen en te ondersteunen in hun behoefte aan beweging, 
communicatie en ontspanning.

• Realiseer inclusie
• Biedt zorg en ondersteuning
• Creeër de voorwaarden voor succesvol leren en onderwijzen
• Versterk sociale vaardigheden
• Gezondheidsbevordering en- preventie mogelijk maken

Evaluatie van de 
behoeften

Definieer  
ervaringsruimten

Conceptie door 
structuur

Planning en 
visualisatie

Realisatie

Opties voor 
spelen en 
terug te 
trekken

Creatief Vrije Tijd

Het schoolplein als plek om te wonen, spelen en leren is een 
belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.

We zijn samen op weg

Selectiecriteria 
speeltoestellen
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1. Behoeften

Een schoolplein moet goed georganiseerd en ingericht zijn, 
aangezien het op verschillende tijdstippen wordt gebruikt door 
gebruikers van verschillende en aan verschillende eisen en 
interesses dient te voldoen. Deze kunnen worden bepaald in 
participatieprocessen – het doel is maximale acceptatie van 
verdere planning en uitvoering. 

Een behoefte analyse

Verhoog de kwaliteit 
van „All-day care“

Leren in de frisse lucht –  
Groen klaslokaalSchoolplein met 

„uitstraling“ zowel binnen 
als buiten

Gezondheid en 
verslaving preventie

Hoe verschillend studenten ook zijn, hun wensen, ideeën en 
eisen zijn net zo divers. 

Belangrijke doelstellingen zijn terug te vinden in de 
ónderwijsdoelen en beleid van de overheid. 

Daag studenten uit en moedig ze aan – gelijke 
kansen waar je een eigen invulling aan kunt 

geven.

De school als instelling heeft een bijzondere taak voor 
de samenleving als geheel en staat voor steeds grotere 
uitdagingen.



2. Ruimtes vol  
ervaring
Bij het ontwerpen van een open schoolruimte speelt de inrichting een 
fundamentele rol. Hier worden Interesses en leeftijdsspecifieke eisen 
vertaald naar gebruik en zichtbaar in functionele zonering. Een goede 
geografische inrichting met de meest uiteenlopende spel-en beweging-
sprikkels..

Een schoolplein is in principe verdeeld in 5 zones. De weging van de 
afzonderlijke zones in de uiteindelijke realisatie wordt bepaald door de 
behoefteanalyse. 

Train je balans en coördinatie, hier stimuleren natu-
urlijke elementen zoals heuvels en dalen de beweging. 
Met name speeltoestellen zijn op dit gebied van belang. 
Kinderen houden van traditionele en hedendaagse 
variaties op het spel en ze gebruiken objecten en ruimtes 
op heel verschillende manieren. Doorslaggevend is de 
afwisseling en balans van het spel- en bewegingsaanbod 
binnen een gebied.

Dynamische beweging betekent diversiteit en variatie 
in bewegingsfequenties. De interactie van stationaire 
speeltoestellen en een multifunctioneel en integraal 
ontwerp van de vloeroppervlakken creëren een grote 
stimulans voor beweging.“
Paden tussen speeltoestellen en randgebieden maken 
deel uit van het totaalpakket door een kleursamenstelling, 
het gebruik van verschillende materialen (bijvoorbeeld 
asfalt, synthetische valbeveiliging, natuursteen) en andere 
vormgevingselementen zoals opgenomen springspellen. 

De speel- en bewegingsruimte neemt een aanzienlijk deel 
van het schoolplein in, afhankelijk van het type school, de 
grootte en het aantal leerlingen:

Dynamische 
actie

Sportterrein

Communicatie & 
ontmoetingspunt

Creatief gebied Balans & 
Coördinatie

Retraite & 

Er ontstaan   altijd ontmoetingsruimtes waar kleinere of 
grotere groepen kunnen zitten, staan   of tegenaan leunen. 
Niet alleen muren, trappen of balustrades, maar ook moderne 
speeltoestellen die hiervoor geschikt zijn kunnen worden ge-
bruikt in de ontmoetingsruimtes: vooral wanneer er meer vrije 
tijd is dan tijdens pauzes, moeten er bij de leeftijd passende 
plekken zijn om te bewegen en relaxen.

natuurbelevenis



3. 

Het creatieve gebied is vooral belangrijk op scholen 
die de hele dag doorgaan. Dit omvat gebieden waar 
je s middags creatief en fantasierijk kunt spelen 
met de elementen zand en water. Beweegbaar 
materiaal zoals hout en steentjes moeten in dit gebied 
beschikbaar zijn om te bouwen. Het is denkbaar om 
een   openluchtatelier in te richten, zo dicht mogelijk 
bij een gereedschapsschuur of een opslagruimte voor 

Op het gebied van retraite en natuurbeleving 
krijgen de kinderen de kans om de natuur te ervaren 
en te begrijpen. De mogelijkheden voor directe 
natuurbelevenissen zijn voor veel kinderen zeldzaam 
geworden. Het is belangrijker dan ooit om de kinderen 
de kans te geven om de onderlinge afhankelijkheid 
tussen flora en fauna te leren kennen als onderdeel 
van hun dagelijkse schoolleven en zo een gevoel van 

Concept  
Ten slotte worden alle resultaten verwerkt in het 
conceptuele ontwerp van het schoolplein. Er wordt 
rekening gehouden met budget, wettelijke eisen, 
veiligheid, opleidingseisen en speelwaarden, 
afhankelijk van de individuele behoeften, 
evenals locatiefactoren en een functioneel en 
aantrekkelijk ontwerp. Onze specialistische kennis 
van de praktische uitvoering door middel van 
planningsontwerptools, samen met uw pedagogische 
expertise, stellen ons in staat om uitstekend 
gecoördineerde bewegingsruimtes te creëren. 
Klantspecifiek, afhankelijk van het type school.

Het sportterrein moet niet alleen worden gebruikt voor 
lichamelijke opvoeding, maar dient de gehele dag 
toegankelijk te zijn.

verantwoordelijkheid voor hun omgeving te ontwikkelen. 
Aan de rand van deze gebieden zijn schooltuinen 
denkbaar. Elementen voor retraites dienen op stille 
plekken op het schoolplein te worden aangebracht. Door 
deze gebieden te verdiepen, op te hogen of te beplanten 
ontstaan   automatisch rustige plekken. U kunt bewust een 
groter gebied onderbreken en zo de drukte binnen dit 
gebied verlagen.

Zonering
Oefening aanbod

Gangen

Loopbruggen

Modellering

Vloerbedekking

Beplanting
Visuele verwijzing

gereedschappen en materialen. Hier kun je elke dag 
handmatig en artistiek werken of op projectdagen.



4. DNA van onze 
Speeltoestellen

Hierover bestaan   verschillende opvattingen in de vakliteratu-
ur en in combinatie met verschillende onderwijsmodellen en 
doelstellingen.
Ondersteund door de laatste bevindingen in de ontwikkelings- 
en bewegingspedagogie, kunnen we echter een hele reeks cri-
teria identificeren om te bepalen welke aspecten in het bijzon-
der aangemoedigd moeten worden en welke voordelen relevant 
zijn voor de ontwikkeling van het kind of een adolescent.

De feitelijke uitrustingselementen werken vervolgens samen 
met de ontwerpelementen om optimale speel- en bewegings-
functies te creëren. 

Aantrekkelijkheid voor alle geslachten

Uitnodigend karakter

Gebruikstijd van het spel

Verscheidenheid en spelvariaties
Variatie van de bewegingsfrequentie

Oplossingscompetentie

Risico geletterdheid

Zelfeffectiviteit

sociale interactie

Wat maakt een goed speel- en oefenlandschap?

Verscheidenheid en spelvariaties

Zelfeffectiviteit



Uitnodigend karakter

Variatie van de bewegingsfrequentie

sociale interactie

Aantrekkelijkheid voor alle geslachten

Oplossingscompetentie

Risico geletterdheid

Gebruikstijd van het spel



5. Ideeën plannen
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Buiten het klaslokaal, zitten heeft nog een pauze!
Volledige fysieke inspanning is vereist.
Ravotten over het terrein en sporten, een klimrally op de steiger, op de  
groepscarrousel die om zijn eigen as draait – dynamische beweging 
draagt   bij aan gezondheidsbevordering en mobiliseert alle kinderen, 
ongeacht hun leeftijd of vaardigheid. Kracht, balans, coördinatie en 
uithoudingsvermogen, een grote verscheidenheid aan bewegingssequenties 
voorkomt houdingsbeschadiging, gebrek aan lichaamsbeweging en 
overgewicht en geeft een positief lichaamsgevoel. 
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Een levendige omgeving!
Een centraal geplaatste, ruime zithoek profileert zich als een veelzijdig 
ontmoetings-eiland op het schoolplein. Nieuws uitwisselen, chatten, 
spelletjes spelen en conflicten oplossen zijn net zo goed onderdeel van het 
schoolleven als leren en bewegen. Vaste en verplaatsbare stoelen rond het 
schoolterrein, bevorderen sociale interactie en bieden mogelijkheden voor 
terugtrekking. 
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Een klimcombinatie met een uitkijk- en een balansparcours is het 
aantrekkingspunt van het speel- en oefenterrein. Een verscheidenheid 
aan klimelementen met verschillende moeilijkheidsgraden maken het 
aantrekkelijk voor kinderen ongeacht leeftijd of fysieke vaardigheid. 
klimmen, balanceren, overhangen, glijden zijn slechts enkele 
van de mogelijke toepassingen. Natuurlijk hout en verschillende 
complementaire materialen (bijv. netten, touwen en metaal) stimuleren 
de zintuiglijke en voelbare ervaring. Je eigen krachten worden getest, 
grenzen worden getest, motoriek worden getraind en self-efficacy wordt 
ervaren – beweging is meer dan fysieke compensatie.
Een natuurlijk terreinontwerp rond de klimuitrusting, inclusief heuvels 
en snel bewegende aardverschuivingen, maakt het gebied tot een 
opwindende, natuurlijk ogende bewegingsruimte.
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Even weg uit het dagelijkse schoolleven? De lessen in de 
buitenlucht zorgen voor afwisseling.
Een ontspannen leeromgeving stimuleert creativiteit en wekt 
nieuw enthousiasme om te leren. In het groene klaslokaal leer 
je met al je zintuigen, speel je theater, vier je klassenfeesten, 
los je conflicten op of speel en ontspan je tijdens pauzes.
Trappen, muren, een tribune of meerpalen van hout bieden 
plaats aan de klas of toeschouwers. Een schildersbord kan 
op veel manieren worden gebruikt: als informatie-instrument, 
achtergrond of „canvas“.
In de water- en zandspeeltuin experimenteren en 
onderzoeken de leerlingen in teamverband met natuurlijke 
materialen en trainen ze motorische, communicatieve en 
sociale vaardigheden. 
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In het groene klaslokaal kunnen de kinderen direct zien 
hoe planten en insecten veranderen met de seizoenen en zelf 
ecologisch actief worden. Verhoogde bedden, een kruidenspiraal 
en een insectenhotel wekken enthousiasme op voor de natuur 
en ondersteunende activiteiten gerelateerd aan onderwerpen als 
natuurbehoud, gezond eten en duurzaam consumentengedrag.
Een klankspeelhuis nodigt uit om muziek te maken. Bij het 
genereren van de geluiden worden na vele uren leren de zintuigen 
geprikkeld en wordt de geest vrijgemaakt voor nieuwe dingen.
Een hangmat onder de bomen biedt ontspanning en de mogelij-
kheid om je terug te trekken voor de lunchpauze - in de „het open-
lucht theater“ de natuur observeren, ademhalen en je gedachten 
laten afdwalen is goed voor je en verlicht stress en agressie.
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Om het plezier van sport en bewegen buiten de schoollessen te stimuleren, 
zijn op het schoolterrein bewust grotere open ruimtes gepland voor sport en 
fitness. Het verschillende aanbod is bedoeld om een   breed scala aan gebrui-
kers te stimuleren tot bewegen en plezier in sportactiviteiten. Van beginners 
tot gevorderden.
Of het nu gaat om een   klein speelveld, tafeltennisfaciliteiten of een 
modern, vandalismebestendig multisportveld met doelen, basketbalringen 
en volleybalnet - er zijn veel toepassingsmogelijkheden voor klassieke team-
sporten, zowel voor lichamelijke opvoeding, voor plezier tijdens pauzes als 
als vergadering punt na school.
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Het holistische sportconcept van het schoolplein voor oudere leerlingen 
en jongvolwassenen vormt een aanvulling op een tartanbaan en 
multifunctionele zones voor warming-up en duurtraining. Een 
bodyweightstation met zijn diverse oefeningsmogelijkheden voor 
gerichte spieropbouw speelt in op sporttrends zoals straattraining of 
gymnastiekoefeningen en heeft een motiverend effect op jongeren die 
nog geen toegang tot een sport hebben gevonden. De „outdoor fitness 
studio“ speelt in op de vaardigheden van jonge atleten met verschillende 
moeilijkheidsgraden.
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6. Realisatie



Missie Schoolplein ontwerp
Voldoet

» «



Uw wensen
onze ervaring
een speeltuin om te leren

Nörvenich school
Basisschool Norderstedt

Francisusschool Wilhelmshaven

Bij eibe, met ons bekwame en enthousiaste team van specialis-
ten in de productie, planning en conceptie van pedagogisch 
veeleisende speelwerelden, willen we dat onze kinderen ge-
nieten van lichaamsbeweging, waardoor de gezondheid wordt 
bevorderd en moderne lesmethoden en leerdoelen worden 
ondersteund.

De eibe schoolplein missie –  
beweging is nodig om te kunnen leren!

Munchhof sch
ool



Lees meer over milieu, veiligheid en diensten op 
www.eibe.nl 

U vindt ons complete assortiment in onze „Speel-
werelden“ of online op shop.eibe.nl

Neem contact op!

Conceptuele schets

Profiteer van onze ervaring!
Bij de productontwikkelimg van onze speelvoorzieningen staat de 
speelwaarde voorop. Moderne speeltoestellen moeten kinderen 
uitdagen en al hun zintuigen prikkelen. We vertrouwen op een 
ideale combinatie van plezier, innovatie en functionaliteit. Modu-
lariteit is belangrijk en het pedagogische concept moet kloppen. 
Of het nu gaat om een geïndividualiseerd standaard systeem of 
een compleet nieuwe speelwereld- wij configureren uw speel-
toestellen op maat voor uw speeltuin.  Milieuvriendelijkheid en 
duurzaamheid zijn zaken die ons na aan het hart liggen. Daarom 
gebruiken we milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde ma-
terialen voor onze producten en gebruiken we alleen grondstoffen 
die vrij zijn van schadelijke stoffen.

Uw persoonlijke vakadviseur komt vrijblijvend bij u langs: 
www.eibe.nl/service/vakbekwame-adviseur-zoeken



eibe Benelux

Radonstraat 285

NL-2718 SV Zoetermeer

Nederland

Tel. +31 79 36 10 010

info@eibe.nl

www.eibe.nl

eibe Benelux correspondentieadres:

Louizalaan 109

B-1050 Brussel

België

Tel. +32 16 44 79 70

info@eibe.be

www.eibe.be
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